
Zmluva o výpožičke č. VP  1/2022 
uzatvorená v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka, § 659 až 662 Občianskeho 

zákonníka a § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „Zmluva“ ) 
 
 

Článok I 
 
Požičiavateľ:    Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
So sídlom:   Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky 
IČO:    17336112 
DIČ:    2021068324 
IČ DPH:    SK2021068324 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava 
IBAN:    SK88 8180 0000 0070 0054 0295 
V zastúpení:   MUDr. Karol Hajnovič, riaditeľ 
zapísaný v:                           Register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky        
                                                    a živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky  

pod č. 404-9729 
(ďalej len „požičiavateľ“) 
 
a 
 
 
Vypožičiavateľ:   KARTOMA, s. r. o.  
So sídlom:   Zelená 23, 940 01 Nové Zámky 
IČO:    36 563 374 
DIČ:    2021869278 
IČ DPH:    SK2021869278 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.   
IBAN:    SK32 1100 0000 0026 2175 9772 
V zastúpení:   Miloš Šrank – konateľ  
Zapísaný v:   obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 15129/N 
 
(ďalej len „vypožičiavateľ“ spoločne s „požičiavateľom“ aj ako „zmluvné strany“ ) 
 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
1. Touto zmluvou požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky, špecifikovaný v 

článku III. tejto Zmluvy, aby ho dočasne bezplatne užíval. 
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky výlučne na účel dohodnutý v tejto Zmluve 

a v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet výpožičky. 
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Článok III 
Predmet a účel výpožičky 

1. Predmetom výpožičky podľa tejto Zmluvy sú 2 výsekové formy, ktorých výrobcom je 
vypožičiavateľ, a to: 
 výseková forma 395x290x90 mm (mriežka komplet 4 rady po 9ks), ktorého hodnota je 

285 eur bez DPH, 
 výseková forma 395x290x45 mm, ktorého hodnota je 228 eur bez DPH (ďalej len 

„predmet výpožičky"). 
2. Vypožičiavateľ bude predmet výpožičky užívať výlučne na účel výroby archívnych a 

transportných krabíc na histologické bločky a preparáty pre potreby Patologického oddelenia 
požičiavateľa podľa príloh tejto Zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

3. Požičiavateľ  si zabezpečí výrobu potrebného počtu archívnych a transportných krabíc na 
histologické bločky a preparáty formou samostatnej objednávky. 

 
Článok IV 

Doba výpožičky, skončenie výpožičky 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 5 rokov od dňa nadobudnutia jej účinnosti (ďalej len „doba 

výpožičky"). 
2. Zmluva sa zrušuje a výpožička z nej vzniknutá sa skončí: 

 uplynutím doby výpožičky, 
 skončením užívania predmetu výpožičky na účel podľa článku III bod 2 Zmluvy, 
 výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
 písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Každá zo zmluvných strán môže túto Zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby 
výpožičky aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a počíta sa od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
Článok V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky len v rozsahu určenom touto Zmluvou a 

na účel v nej dohodnutý.  
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať predmet výpožičky v stave, ktorý zodpovedá charakteru a 

účelu výpožičky. 
3. Vypožičiavateľ je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním predmetu 

výpožičky. 
4. Vypožičiavateľ je povinný chrániť predmet výpožičky pred poškodením, stratou alebo zničením; 

v prípade poškodenia, straty, zničenia alebo odcudzenia predmetu výpožičky túto skutočnosť 
bezodkladne oznámiť požičiavateľovi. 

5. Vypožičiavateľ zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú na predmete výpožičky. V prípade 
vzniku takýchto škôd, je vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi skutočnú škodu, a to, čo 
požičiavateľovi ušlo (ušlý zisk). Škoda sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený požiada 
a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do pôvodného stavu. 

6. Vypožičiavateľ odovzdá po skončení výpožičky predmet výpožičky v stave, v akom bol prevzatý 
do výpožičky, s prihliadnutím na bežné opotrebenie. 

7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky do nájmu, podnájmu alebo 
výpožičky inej osobe. Ak vypožičiavateľ prenechal predmet výpožičky do nájmu, podnájmu 
alebo výpožičky inej osoby, je takáto zmluva neplatná. 

8. Vypožičiavateľ nemá prednostné právo na kúpu predmetu výpožičky. 
9. Požičiavateľ odovzdá predmet výpožičky vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na dohovorené 

užívanie. 
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Článok VII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv, ktorý je informačným systémom verejnej správy vedeným Úradom vlády 
Slovenskej republiky v elektronickej podobe. 

2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať formou písomných, poradovým číslom označených 
dodatkov. 

3. Táto zmluva sa spravuje ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 
Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany sú povinné 
navzájom si oznámiť každú zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť dohodnuté podmienky výpožičky. 

4. Pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy možno postúpiť iba s predchádzajúcim písomným 
súhlasom druhej zmluvnej strany. 

5. Rozhodným právnym poriadkom pre posúdenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
ako aj platnosti tejto zmluvy je právny poriadok Slovenskej republiky. Akékoľvek spory, ktoré 
vzniknú medzi zmluvnými stranami, sú zmluvné strany povinné riešiť prednostne dohodou. V 
prípade, že dohoda medzi zmluvnými stranami uzatvorená nebude, bude o spore medzi 
zmluvnými stranami rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky. 

6. Pre doručovanie písomností platí, že povinnosť doručiť písomnosť je splnená dňom, keď ju 
adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako 
nedoručenú z dôvodu na strane adresáta. Písomnosti sa doručujú na adresu prijímajúcej strany 
uvedenú v článku I. tejto zmluvy. Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne oznámi druhej 
zmluvnej strane korešpondenčnú adresu odlišnú od adresy uvedenej v článku I tejto zmluvy, 
doručuje druhá zmluvná strana po doručení takéhoto písomného oznámenia na túto novú 
adresu. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy prevezme požičiavateľ 
a jeden rovnopis prevezme vypožičiavateľ.  

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani nie za  
nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Na znak súhlasu s obsahom 
zmluvy pripájajú svoje podpisy. 

9. Prílohy: 
M16051606 
M16051607 
M16051608, M16051608A, M16051608B 
M16051609 

 
V Nových Zámkoch, dňa ...................   V Nových Zámkoch, dňa ....................... 

 
Požičiavateľ:      Vypožičiavateľ: 
Fakultná nemocnica s poliklinikou   KARTOMA, s.r.o. 
Nové Zámky 
v zast.       v zast. 
MUDr. Karol Hajnovič     Miloš Šrank 
riaditeľ       konateľ 
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